Samenvatting kerkenraadsvergadering van
24 februari 2020
Hans van der Does is voor het eerst in de
vergadering in de functie van scriba. Hij is zich
aan het inwerken en zal na veel gesprekken
met mensen zijn indrukken op papier zetten.
In het Kerkewerk zal een bericht worden
geplaatst over het mogelijk niet-doorgaan van
een kerkdienst als gevolg van extreme
weersomstandigheden.
Twee medewerkers van Follow-me en één van
de ouders geven een mondelinge
terugkoppeling van thema-avond over
geloofsopvoeding op 10 februari. Zij maken
zich zorgen over de teruggang in het aantal
deelnemers bij Follow-me. Voor leiding en
ouders is het een zoektocht naar een aanpak
om de jeugd bij het geloof te blijven betrekken.
Er ligt nog een schone taak voor de kerkenraad
en de verschillende jeugdwerkers om hier het
juiste antwoord te vinden. Afgesproken wordt
dat de jeugdouderling een voorstel zal doen
aan de kerkenraad.
Er wordt gezocht naar een kandidaat voor de
vacature van ouderling.
De avonddienst op tweede kerstdag in 2021
komt te vervallen.
Besloten wordt om in beginsel medewerking te
verlenen aan een cursus over een Reis door
de bijbel door Joke van der Meij. Afgesproken
wordt dat Joke van der Meij voor de volgende
vergadering wordt uitgenodigd om dit verder
met haar te bespreken.
Jeroen Zwaan kijkt met voldoening terug op
een jongerendienst over gevangenenzorg,
het valentijnspannenkoekenfestijn en de
jeugddienst.
De jeugddienst van april wordt wel gewoon in
de kerk gehouden ipv op het plein.
Diaconie: Er komt weer een paaseierenactie
tbv voedselbank.
Mededeling over kerkbalans. Bij ongewijzigde
uitgaven zal het begrote tekort werkelijkheid

worden. De kerkrentmeester hopen dat het niet
zover hoeft te komen. Om als kerkenraad
inzicht te krijgen in het financieel perspectief
zullen de kerkrentmeester in juni stukken aan
de kerkenraad voorleggen over de raming in de
toekomst, te beginnen in 2021
Geluidsinstallatie: de huidige installatie
voldoet niet meer aan de benodigde
functionaliteit. Er worden offertes opgevraagd
voor een installatie die wel voldoet.

